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Snart sommar!
I år fick vi en väldigt lång, lång utdra-
gen vår. Tror det inte var en frostfri 
natt under hela mars och inte förrän 
i mitten av april lyckades termome-
tern hålla sig över noll på natten. 
Kul för alla som brukar säga att vå-
ren är får kort – men inte kul för mig 
och många andra som otåligt väntat 
på sommarvärmen. Enligt meteorolo-
gerna kan orsaken ha varit ett förhål-
landevis varmt Nordpolen på grund 
av klimatförändringar – som i sin tur 
skickade ner kall luft till stora delar 
av norra halvklotet. Vet inte om jag 
riktigt hänger med i den förklaring-
en, men experterna kan ju ha rätt … 
Nu verkar det ända vara så att som-
maren börjar anlända och vi får i bäs-
ta fall se framemot många sköna, var-
ma soliga dagar.

Byn lever!
Som kappelshamnsbo ser jag väldigt 
positivt på de senaste månadernas 
engagemang i bygden. KIK har god 
uppslutning på arbetsdagar, plan-
skötsel, campingbemanning, bastu-
värdskap med mera och den 3 augus-
ti firas klubbens 40-årsjubileum. Nu 
har också Folkets Hus fått en nytänd-
ning med 40 deltagande frivilliga vid 
den årliga fagningen en aprillördag. 
Ett kul kappelshamnsevenemang 
vore ett återupplivande av fackelslä-
pet med båtar mellan Kappelshamn 
och Bläse.

Kalla kårar
Ute i världen sker saker som ibland 
ger kalla kårar. I Syrien rullar inbör-
deskriget på och många oskyldiga får 
sätta livet till. I andra länder är det 
kanske inte öppet krig, men regim-
företrädare och terrorister tävlar om 
att skada, döda och fängsla dom som 

inte gör ”rätt”. När jag var liten sas 
det ibland att kvinnor och barn skul-
le skyddas extra från krigs- och ter-
rorhandlingar. Så verkar det inte 
vara idag…

AIK högt rankade i Spanien
Den stora spanska dagstidningen 
ABC – landets äldsta tidning – har 
rankat Europas åtta bästa läktarsup-
portrar. Hör och häpna – ett svenskt 
lag finns med på en hedrande sjätte-
plats – inga engelska, spanska, hol-
ländska eller portugisiska lag finns 
med på listan! Den toppas av tyska 
Borussia Dortmund, italienska Inter 
från Milano och serie C-laget Saler-
nitana från Salerno, turkiska Galata-
saray från Istanbul och tyska Bayern 
München, Tyskland. Men på sjätte 
plats kommer Sveriges AIK från Sol-
na före franska Saint Etienne från 
staden med samma namn och italien-
ska Sampdoria från Genova.

Som gnagare är givetvis placering-
en häftig med tanke på allt medialt 
snack om svensk läktarkultur. Den 
är – som jag också upplevt – mycket, 
mycket bättre än sitt rykte. Det tyck-
er jag också Allsvenskan är – många 
bra spelkombinationer, bättre teknik 

än tidigare och generellt sett en bra 
inramning. Fotbollens VM-slutspel 
och Champions League är en sak, 
men vanlig serielunk i italienska se-
rie A, spanska La Liga eller engelska 
Premier League är rätt överskattat. 

Hamnen
Vad ska hända med Gotlands bästa 
hamn – det vet inte ännu. Det finns i 
alla fall tankar och idéer om en rik-
tigt bra utveckling. PUK planerar 
preliminärt med en förstudie som 
bland annat tar upp fiskhantering, 
reservhamn och möjligheter för för-
svarsmakten att använda hamnen. 
Sedan tror jag att det går att utveck-
la småbåtshamnen mera. Där ligger 
bollen hos Fiskhamnsföreningen.

Medlemmar
Jämfört med förra året ligger med-
lemsantalet bra till mot förra årets 
fina siffror. Men vi har ännu ett flertal 
gamla medlemmar som inte skickat 
in årets avgift. Gör det och stöd klub-
ben, så lovar vi att använda pengarna 
på ett bra sätt – som exempelvis en in-
vestering i en utbyggt och uppfräsch-
at omklädningsrum för bastubesöka-
re och bortalag. Vi planerar att utföra 
arbetet under hösten. 

Inför 40-årsjubileet
Festgeneralen Petter är ännu inte 
riktigt färdig med alla pusselbitar för 
klubbens 40-årsfest i augusti. Men så 
mycket är klart att det blir fotbolls-
aktiviteter på vallen under dagen, vi 
öppnar upp i klubbstugan med histo-
rik och vi kommer att ha en hejdund-
rande grillfest på kvällen.



FotBoLL

KIKaren nr 133 juni 2013 | 3

Det blev visst en fotbollssäsong även 
2013. Åtminstone lite här och där i 
den stora världen utanför Sundby-
berg. Kappelshamns fotbollsgrabbar 
stretar tålmodigt vidare, men i ärlig-
hetens namn ska det sägas att vi inte 
lär nå något europaspel i år heller. 
Därtill måste motorn justeras efter-
som den hackar sig fram på tre cylin-
drar. A-laget ligger i bottenskiktet på 
division 5. Långt ifrån rampljuset och 
de stora rubrikerna i kvällstidning-
arna således.

Förutsättningarna för årets divi-
sion 5-spel såg dock intressanta ut då 
en serieomläggning genomförs efter 
denna säsong – vilket i praktiken be-
tyder att division 4 utökas med fyra 
lag från gotlandsfemman. Så chanser-
na för uppflyttning för Kappelshamn 
borde finnas där – med tanke på att vi 
visade topplagen i serien förra året 
att vi blir att räkna med. Vi var till ex-
empel det enda lag som seriesegran-
de Roma inte mäktade med att vinna 
mot och vi vann även en av matcher-
na mot serietvåan Vänge – så se upp! 
Men förväntningarna inför denna sä-
song har inte infriats. Det såg intres-
sant ut från början med närmare tio 
nyförvärv och enbart ett fåtal som 
lämnade skutan. Men trots träning 
sedan december och ihärdigt match-
ande både inom- och utomhus så vill 
det inte fungera. Delvis kan vi förkla-
ra det med att vi tycks ha tio spelare 
konstant på skadelistan. Sedan är det 
lika konstant en handfull spelare som 
är upptagna med andra uppdrag när 
det är matchdags. Hur ska man kun-
na skapa ett slagkraftigt lag när för-
utsättningarna ständigt gör att vi får 
agera med käppar i hjulet? Den dag vi 
kan mönstra upp bästa möjliga star-
telva spöar vi samtliga lag i den här 
serien och även en del av lagen i di-
vision 4. Men när vi aldrig får möj-
ligheten att visa vad vi verkligen går 
för känns det som att vi får spela med 
handicap mot oss. Vari ligger rättvi-
san med det? Visserligen åker de an-
dra lagen också på skador, men pra-
tar man runt med lagens ledare så 
inser man snart att det är skillnad på 

KIK och ”de andra” om vi granskar 
skadelistorna. Till vår nackdel.

Vad som är ännu mera oroande är 
att det inom de närmaste åren kan 
vara slut med fotboll i Kappelshamn 
överhuvudtaget. Anledningen är att 
vi har ett väldigt ålderstiget lag, där 
de flesta spelarna har passerat både 
30 och 35. Hur länge orkar de hålla 
på när vi inte har någon återväxt där 
vi kan fylla på med nya unga spela-
re? Det är med viss avundsjuka man 
konstaterar att en del föreningar i 
den här serien har det mycket väl för-
spänt på ungdomssidan och ideligen 
kan ställa upp med lag där genom-
snittsåldern ligger på 20 år. Ställ det 
i jämförelse med KIK:s 35 så förstår 
ni att vi balanserar på existensens 
avgrundsrand. Bli därför inte förvå-
nade om ni om fem år hittar ett gäng 
”havremoppar” som går och betar i 
allsköns ro på Snäckersvallen, då fot-
bollen har försvunnit från orten för 
att troligtvis aldrig mer komma till-
baka till byn. Detta får ju konsekven-
ser även för byn i övrigt. Finns det då 
något intresse av att driva campingen 
vidare? Försvinner campinggäster-
na påverkar det även en del av den lo-
kala näringsverksamheten. Kommer 
Kappelshamn då att bli ett Törnrosa-
samhälle – där folk enbart bor – där 
det mest intressanta som händer på 
byn är om någon klippt gräset eller 

målat staketet? Förhoppningsvis kan 
idrottsföreningen leva vidare och 
vara en vitamininjektion även för 
samhället, men det finns orosmoln på 
himlen som man inte får ignorera i 
sammanhanget.

För att återgå till fotbollen. Det är 
bara att göra korstecknet och hoppas 
på att manskapet orkar ta sig ur den 
onda cirkeln för att komma tillbaka i 
fullgott skick. Till våra motståndare 
skickar vi samma hälsning som den 
tyska krautrockgruppen Einstürzen-
de Neubauten sa till sina skivrecen-
senter, nämligen: ”Kom hit ska ni få 
stryk”. Så det så.

Några ord om matcherna så här 
långt.

Klintehamn 1–1
Årets premiär gick denna gång av 
stapeln på Rävhagens konstgräs och 
inte på Snäckersvallen. Vintern hade 
gjort gräsplanerna runt om på ön in-
disponibla för utövande av fotbollens 
ädla konst. Premiären blev en jämn 
föreställning där Klintehamn ägde 
den första halvleken och Kappels-
hamn den andra. Men det var först ef-
ter att våra grönsvarta fått en man ut-
visad som laget på allvar vaknade till 
liv. Med tre minuter kvar av matchen 
räddade Andreas Nilsson en poäng 
vilket för övrigt var hans första mål 
i A-laget.

Kappelshamn ångar vidare!

Alex Siggelin och Adam Weijmers har under vårsäsongen successivt tagit över 
Gurras lagledarfunktion med A-lagsmatcher. Gurra kommer att koncentrera 
sig på uppgiften som fotbollsadministratör för A-laget – det vill säga se till att 
spelare kallas, att fullständig matchinformation till hemsidan och fotbollför-
bundet kommer in samt att spelarna informeras om träningar och andra la-
gangelägenheter.
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Väskinde 3–2
VAIS är nerflyttade från division 4 
och förekom en del i förhandssnack-
et kring uppflyttningskandidaterna. 
Men det var innan det stod klart att 
VAIS tappat 11 man ur truppen och 
nu får klara sig med ett gäng juniorer.

I denna match var Kappelshamn 
åter igen illa ute men lyckades vända 
ett 0–2–underläge till seger med 3–2. 
Eric Darolf, ny för året, började upp-
hämtningen och Patrik Westerlund 
fullbordade trepoängaren med två av-
slutande mål. Lagkaptenen och KIK-
arens krönikör Mats Pettersson blev 
medlem i 100–klubben. Det var hans 
100:e seriematch för KIK:s A-lag.

Graip 0–3
KIK hade ett visst övertag i första 
halvlek och stängde igen ordentligt 
framför det egna målet. Graip kom 
sällan till avslut och hade inte sitt 
första skott på mål förrän i den 60:e 
minuten. Därefter kroknade vi och 
Graip fick bomba på mot vårt mål 
men ledningsmålet dröjde tills det 
var cirka tio minuter kvar av match-
en. Ett mål som för övrigt borde ha 
dömts bort för offside.

Mål nummer två kommer på en fri-
sparksretur men även där befann sig 
målskytten i offsideposition. Trean 
är ett rent kontringsmål i slutskedet 
och då har vi fått två man utvisade – 

så av förklarliga skäl blev det en del 
öppna ytor som vi inte kunde täcka 
upp.

Hansa/Hoburg 1–3
Fotboll är varken logisk eller rättvis 
ibland. I denna match ligger vi par-
kerade på motståndarnas planhalva 
i gott och väl 75 av matchens 90 mi-
nuter. Men när vi inte har de beröm-
da millimetrarna med oss spelar det 
ingen roll hur mycket man än försö-
ker – för bolluslingen ska bara inte 
in i mål. Vi vinner skottstatistiken 
med förkrossande 16–5 och har minst 
lika många skott som stryker tätt ut-
anför ribba och stolpe. Vad hjälper 
det? H/H har två skott på mål i an-
dra halvlek och båda går in. ”Effek-
tivitet” var ordet. Eric Darolf  står för 
vårt tröstmål. 

Hangvar 2–3
Det första derbyt mot samarbets- och 
sockenkollegan Hangvar på 12 år. 
Hangvar är nedflyttat från div 4 och 
förekom i förhandsdiskussionen om 
uppflyttning till fyran igen. Laget har 
inväntat förväntningarna och tillhör 
topplagen. Men i denna derbymatch 
bjöd Kappelshamn upp till ordent-
lig kamp och höll 2–2 ända till knap-
pa kvarten kvar. Matchen igenom var 
dock Hangvar det bättre laget som 

skapade mest och bäst – deras seger 
var därför inte oförtjänt.

Mattias Andersson fick vikariera i 
målet och gjorde en utmärkt insats. 
David Söderberg gjorde också en ka-
nonmatch och kunde noteras i mål-
protokollet vid båda våra mål. För 
ovanlighetens skull gjorde vi mål på 
ett långskott från 25 meter. Det in-
träffar högst en gång per säsong. Den 
kvoten får gärna spräckas framöver.

Fardhem 2–5
En match där Kappelshamn saknade 
vilja och då vinner man sällan någ-
ra matcher. Drabbningen var så gott 
som avgjord redan efter första halvle-
ken och Kappelshamn vaknade till liv 
först efter att vi gjort tröstmålet som 
betydde 2–5. Målskyttar Johan Lind-
berg på straff  och Danne Boman. 

Dalhem 3–1
Mot topplaget Dalhem på bortaplan 
fanns både vilja och finess. Det gav en 
betryggande och kanske lite oväntad 
seger med 3–1 efter att veteranen Mat-
tias Andersson inlett målskyttet och 
Danne Boman fortsatt med två stru-
tar. En riktigt bra insats som förhopp-
ningsvis gjuter in optimism i man-
skapet.

Lars Grundemark

För fjärde året på raken har klub-
ben ett lag gemensamt reservlag med 
våra sockenbröder i Hangvars sport-
klubb. Laget spelar som tidigare år i 
div 6, med den skillnaden att sexan i 
år är uppdelad på en norr- och en sö-
derserie med fem lag i varje. De tre 
bästa lagen i dessa båda serier möts 
sedan i ett slutspel under höstsäsong-
en. Det gäller alltså att komma minst 
trea för att det ska bli en rolig andra 
halva spelåret 2013.

Hittills är vi i linje med den mål-
sättningen. Laget parkerar på en tred-
jeplats när halva våromgången är av-
verkad. Det roliga med serien hittills 
är att alla matcher varit jämna och 
spännande eller vad sägs om följande 

resultat: IFK Visby hemma 3–2, Sten-
kyrka borta 3–3, FC Gute hemma 3–4 
och Visby AIK borta 3–5. Premiär-
matchen mot IFK på Snäckersvallen 
var extra minnesvärd – på en dryg 
halvtimme vände Hangvar/Kappels-
hamn ett underläge med 0–2 till ud-
damålsseger efter bland annat ett 
mycket vackert frisparksmål stolpe 
in av HSK:s måltjuv Sigge Johansson. 
Men Martin Sanders avslutning i nä-
tet på Micke Öhman frispark på Gull-
bjerge i Stenkyrka är också värt att 
nämnas liksom Hangvars Johan Eng-
ströms målskott på Snäckersvallen 
mot Gute. 

Berra Sandström

Roliga jämna matcher i sexan 

Hangvars Andreas Larsson leder 
klart målpassarligan – har svarat för 
fyra assister på tre matcher. Martin 
Sander har inte bara gjort ett mål – 
han har även hoppat in mellan stol-
parna med bravur.
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Aktuell tabell div 5 Gotland
IK Graip 6 5 1 0 17–2 16
Dalhems IF B 7 5 0 2 26–9 15
Hangvars SK 6 4 2 0 16–5 14
Levide IF 7 4 0 3 17–10 12
Klintehamns IK 6 3 1 2 10–10 10
Vänge IK 6 3 0 3 16–10 9
När/Hemse 7 3 1 3 12–14 10
IF Hansa/Hoburg 6 2 1 3 12–17 7
Kappelshamns IK 7 2 1 4 12–18 7
Fardhems IF B 6 2 0 4 12–15 6
Väskinde AIS 7 1 2 4 11–21 5
Visby AIK B 7 0 1 6 4–34 1
 
tabellen är justerad sedan Fardhem fråntagits tre poäng till När/Hemse 
respektive Vänge för att ha använt olicensierad spelare.

Aktuell serietabell div 6 Gotland
FC Gute C 4 4 0 0 21–7 12
Stenkyrka IF 4 2 1 1 21–14 7
Hangvar/Kappelshamn B 4 1 1 2 12–14 4
Visby AIK C 4 1 0 3 11–17 3
IFK Visby B 4 1 0 3 11–24 3 

Aktuell serietabell Gotlandskorpen herrar div 1
the Släckers 5 4 1 0 18–6 13
Lokrume IF 5 2 1 2 7–8 7
Sorkz United 4 2 0 2 8–6 6
FC toftagården 4 1 2 1 6–5 5
FC Surfers 4 1 1 2 6–9 4
Motståndarna 3 1 0 2 5–10 3
Kappelshamns IK 3 0 1 2 5–11 1

Efter ett lärorikt men resultatmässigt 
kanske inte så framgångsrikt 2012, 
har vi höjt lite på ambitionen med 
klubbens korplag i fotboll. Förra året 
deltog samtliga nio lag i samma serie, 
då kom vi åtta. I år tillkom sju lag och 
två försvann och då gjorde korpenan-
svariga det enklaste – alla gamla lag 
placerades i div 1 och alla nya i div 2. 
Det innebär kanske fortsatt tufft mot-
stånd – ett av lagen som försvunnit 
kom sist förra året – men vi har väl 
lyft oss en del mot förra året. Visser-
ligen har vi inlett med bara en poäng 
på tre matcher och en inte alltför im-
ponerande målskillnad på 5–11. Det 
är ändå bättre än förra året, då vi in-
ledde med 3–25 och noll poäng på de 
första tre matcherna. Som vanligt 
finns mer detaljerade matchrappor-
ter att läsa på hemsidan. 

Korpfotbollen: Fortsatt tufft –  
men vi gör framsteg

Johanna och Danne – två nyförvärv

Premiärlaget i korpen 

Jakob – leder skytteligan i vårt lag

Matchfakta
Lokrume IF 1–4 (0–1) Målskytt Jakob 
Hägbom 
Sorkz United 2–5 (1–4) Målskyttar Ja-
kob Hägbom och Mattias Rödén
FC Toftagården 2–2 (1–1) Målskyttar 
Daniel Nilsson och Johanna Sten-
ström 

Berra Sandström
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Mattias Andersson spelade mot KIK 
på vallen redan i augusti 1984 när 
hans moderförening Gothems GoIF:s 
duktiga P 73-lag vann över KIK:s P 
73-or med 3-2. När det gick från sju-
mannalag till elvamanna för ung-
domarna räckte inte riktigt antalet 
spelare i Gothem till så Mattias sök-
te sig först till Graip, men kom till 
KIK 1989. Där debuterade han som 
högerback i Kappelshamns match-
dräkt på Snäckersvallen den 2 maj 
när vårt 73-gäng slog VIF Gute med 
2-0. Han gjorde sin första match för 
a-laget som 15-åring den 18 maj sam-
ma år som högerback i segermatchen 
med 2-1 hemma mot Roma, men spe-
lade mest de tre följande åren i KIK:s 
juniorlag. 1992 var han ordinarie i a-
laget, men flyttade sedan till fastlan-
det – återkom till ön efter tio år med 
spel i Gothem som då gjort en nystart 
i dåvarande div VI. Det dröjde sedan 
ända fram till 2007, innan han var till-
baka igen i Kappelshamn. Det har 
blivit åtskilliga matcher och inför 
denna säsong är Mattias uppe i 122 A-
lagsmatcher och 10 mål. 

 
Något du vill tillägga i ditt ”fotbolls–
CV”?
– Nja, skulle väl i så fall vara att jag 
har min bästa match framför mig.

Berätta om din uppväxt, kommer ihåg 
att far din Lennart var välbekant 
busschaufför och så hade du en store-
bror?
– Jo det stämmer. Det var jag, pappa 
och min bror. Min mamma dog i can-
cer när jag var sju, så det blev att ta 
mycket ansvar redan som ganska li-
ten. Men jag hade en fantastiskt bra 
uppväxt ändå, vid havet i Gothem. 
Och med en liten fotbollsplan hemma 
så var det bara att sparka på. Men nån 
talang har jag verkligen aldrig varit.

Du är född på självaste julafton – hur 
har det varit?
– Jag fick alltid presenter när brorsan 
fyllde år så det gick ingen nöd på mig. 
Nu när man är vuxen så tycker jag 
det är smidigt att slå ihop födelseda-
gen med julafton.

Om jag inte minns fel så bodde du på 
fastlandet några år – hur kom det sig?
– Jo, två vändor har det blivit. Läste 
på Tekniska i Katrineholm 93-94 och 
sen har jag bott i Nynäshamn mellan 
96–03. Jobbade på Ericsson där tills 
de stängde igen. Idag är jag delägare 
i två olika firmor. I den ena målar vi 
tak och i den andra är det rengöring 
av ventilation.

Hur ser familjen ut idag och var bor 
ni?
– Vi bor i ett gammalt hus i östra Vis-
by. Fru och de två minsta döttrarna, 
de två äldre pluggar i Stockholm. Min 
äldsta är snart lika gammal som jag – 
hon fyller snart 19 :-)

– Vad är det bästa med att bo på Got-
land?
– Lugnet, naturen, havet. Och att få 
vara med i fotbollslaget – Kappels-
hamn, vilket gäng!

Vad har du för fritidsintressen förut-
om fotboll?
– Du, det är nog annan sport, hus och 
trädgård och så är det väl bäst att du 
skriver med fru och barn också.

Vad är semesterplanerna i år?
– Kalmar och Kungsbacka är inplane-
rat.

Berätta ditt bästa fotbollsminne i KIK-
tröja!
– Nu har jag ju så ofantligt mycket att 
välja på…

Det får nog bli två matcher från 
tiden med IBK-samarbetet; Den för-
sta stod jag i mål, vi vann och jag 
var rätt hyfsad. I nästa spelade jag 
på topp och gjorde våra två mål. Mitt 
minne är lite taskigt men jag tror det 
var så. Jag VILL minnas det så i alla 
fall…

Mattias minne är korrekt. Han stod 
i målet i premiären för IBK/Kappels-
hamn på Wisborgsvallen då vi slog 
Väskinde med 2–1 den 26 april 2008. 1 
maj var det ny match på denna arena 
mot VSB, då vi vann med 3–0 och Mat-
tias gjorde 1–0 i minut 27 och 2–0 sex 
minuter senare. 

Berra Sandström

Mattias Andersson

Medlemsavgiften 2013 
Årsavgiften är 150 kr per 
vuxen, 50 kr per  ungdom 
(max 18 år) eller 250 kr per 
hushåll som betalas in till 
bankgiro 5441-0337 (ange 
namn och personnum-
mer).



FoLKetS HUS
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Tänk vad olika krafter kan åstadkom-
ma, är det inte tornados så är det vi 
bybor som ser till att något händer. 
Folkets Hus har fått ny kraft och en-
ergi efter nödropet och efter årsmö-
tet har det skett mycket till det posi-
tiva. Nu känner nog många av oss att 
vi nästan ”äger” Folkets Hus – alla vi 
som har andelar och har betalat in 
medlemsavgiften eller du som ställer 
upp ideellt för att bevara Folkets Hus 
i Kappelshamn.

Efter årsmötet den 22 februari an-
togs det en ny anda med ny energi och 
i styrelsen avgick några och som er-
sattes av nya. Två grupper bildades, 
verksamhets- och fastighetsgrupp. 
Båda dessa grupper har haft möten 
och saker har fixats. Idéer finns det 
i massor så framöver kanske vi får 
möjlighet att göra något kul. 

Just nu i skrivande stund går vi 
igenom andelsregister från 1932. Kan 
ni tänka er, det är magiskt att bara få 
titta i denna bok. Det är som att flytta 
tillbaka långt i tiden! Många har ty-
värr avlidit, men andelen man köpt 
har överlåtits till barn eller barnbar-
nen eller någon släkting – så livet le-
ver vidare ändå. Det här gör att vi 
skulle vilja att så många som möjligt 
– som har köpt andelar fram till års-
skiftet 2013, före det senaste årsmötet 
– hör av sig till Maria Littorin 070-570 
86 40 eller mejlar till folketshus@kap-
pelshamn.se för att få klarhet i vilka 
som äger andelar. 

Föreningen har haft två samman-
kallande möten och ett medlemsmö-
te (24 april), där ett 20-tal medlem-
mar kom. Här önskade man att ett 
medlemsbrev med medlemskort ska 
skickas ut. Nästkommande medlems-
möten är den 18 juni, 24 september, 19 
november kl 18.30 i Folkets Hus, väl-
kommen! 

Vi har fått många nya medlem-
mar och fler inkommer varje vecka 
– det stödet tackar vi så mycket för! 
Ett medlemsbrev är på ”G” och ska 
skickas ut under vecka 22–23. Så har 
du inte fått det i din postlåda beror 
det på att vi saknar din adress – Hör 

av dig till Maria du också . (Några 
saknar vi postadresser till när man 
glömde skriva det på inbetalningen.) 
Fortfarande behövs det fler medlem-
mar som ger tillskott i kassan. För 
att bevara vår anrika samlingslokal 
från tidiga 1930-tal uppmanas du att 
sätta in 161 kr på bankgiro 5680-1582. 
Sponsring/gåvor/bidrag/nya med-
lemmar är välkomna. Glöm inte att 
notera ditt namn och din postadress 
på inbetalningen! Summan kan ver-
ka lite udda men – 1 kr är en inträdes-
avgift, 10 kr är en andel (du får fak-
tiskt köpa upp till 50 stycken om du 
vill stötta Folkets Hus ännu mer) och 
150 kr är själva årsavgiften. En 18-års-
gräns finns för rösträtt på medlems-
mötena. Personer under 18 år kan 
bli medlem ”gratis” om de tillhör ett 
hushåll, där det finns vuxna som be-
talat årsavgiften.

En arbetsdag (27 april) har genom-
förts och här kom det ett 40-tal perso-
ner och hjälpte till. Det är helt fan-
tastiskt att så många kom och ville 
hjälpa till. Kul dessutom att träffa och 
få ett ansikte på er som bor i byn. Vi 
hade verkligen trevligt och det bjöds 
på korv, kaffe, läsk, godis. ”Så fint 
som det är nu var det längesedan det 

var, nu när man hann med att krat-
ta parken också”, ett citat från Evert 
Svensson. Passa gärna på och gå dit 
och titta för nu ser man skogen… 
En ny arbetsdag är planerad till 15 
juni kl 9–13 inför sommarsäsongen, 
då sommarstädningen för turister-
na plus fasadmålning inte blivit klar. 
Alla mycket välkomna! Det bjuds på 
samma som sist! Mer om detta kom-
mer att anslås på affischtavlorna.

Folkets Hus har hyrt ut lokalen till 
Hangvar Sportklubb under 19 styck-
en bingosöndagar till och med den 2 
juni. Denna aktivitet är föreningens 
största inkomstkälla. Det har varit 
en rockfest i Folkets Hus den 5 maj, 
hit kom det ungdomar från hela ön – 
ett 90-tal personer. Detta är en mycket 
uppskattad tillställning som återkom-
mer från år till år. Inför alla planera-
de aktiviteter söker vi personer som 
vill hjälpa till, intresserad? Kontakta 
någon i styrelsen.

Under valborgsmässoafton var det 
tänkt att vi skulle ha hunnit fixa en 
aktivitet kallad ”After Eld” men detta 
fick skjutas upp och förhoppningsvis 
blir det av nästa år istället. Väl mött 
till nästa gång! 

Maria Littorin genom styrelsen.

Information från Kappelshamns Folkets hus

Ny kraft och energi finns i luften

Arbetsdagen 27 april blev lyckad då många kom och hjälpte till.
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Säger någon Storugns och menar ett 
företag förknippar nog nästan alla 
det med Nordkalk. Men det finns ett 
företag på Storugns till som livnär sig 
på kalk, nämligen Kalkproduktion 
Storugns AB eller KPAB som det kall-
las för till vardags. KIKaren tänkte 
förändra KPAB:s anonymitet genom 
en intervju med VD:n Ola Turesson i 
detta företag vid Kappelshamnsviken 
som i mer en tjugo år har varit en bra 
sponsor för KIK. 

Vad är det egentligen KPAB gör?
– Vi producerar bränd kalk – 140.000-
165.000 ton om året. 

Några nyckeltal – antal anställda, 
årsomsättning?
– Företaget 16 helårsanställda och 
omsätter årligen 80-85 miljoner kro-
nor. I princip körs ugnen där kalken 
bränns dygnet runt – så vi kör två-
skift, ett pass går på kl 6.00 och ett 
kl 18.00. De anställda sitter halva ti-
den framför datorskärmar i övervak-
ningsarbete och den andra halvan ut-
görs av praktiskt jobb. 

KPAB brukar sägas vara ett systerfö-
retag till Nordkalk – hur hänger före-
tagen ihop ägarmässigt?
– Vi ägs till två tredjedelar av Nord-
kalk Oy som äger 100 procent av 
Nordkalk Storugns. Danske Faxe – 

som idag tillhör den belgiska storkon-
cernen Lhiost – äger den resteran-
de tredjedelen av bolaget. Nordkalk 
Storugns äger markområdet vi finns 
på, men KPAB äger själva industri-
byggnaderna med ugnen.

Hur stor del av Nordkalks produktion 
passerar KPAB:s hantering? 
– I dagsläget på årsbasis cirka 300.000 
av 1.900.000 ton.

Nordkalks framtida brytning är ju 
lite osäker i dagläget med tanke på att 
alla tillstånd för brytning i Bunge inte 
är klara. Om Nordkalk skulle flytta 
sin kalkbrytning till exempelvis Buttle 
– hur skulle det påverka KPAB:s verk-
samhet?
– Om Nordkalks brytning flyttas 
skulle KPAB:s konkurrenssituation 
försämras – idag har vi ju kostnads-
effektiva och förhållandevis säkra 
logistiklösningar plus en utmärkt 
hamn att tillgå. Fortfarande har vi en 
modern ugn, men om Nordkalk flyt-
tar kan ju hamnen komma i annan 
ägo och det blir längre och dyrare 
transporter.

Ola, du har ju suttit som VD för KPAB 
sedan 2008 – men vad har du för bak-
grund?
– Jag är uppvuxen på Hemse i en små-
företagarfamilj – rörfirma, smides-

verkstad. Jobbade sedan som officer 
på P 18 – teknisk chef  – och ett år i fa-
miljeföretaget och hann med en sväng 
som produktionschef  för kalkugnen 
på Storugns, innan jag jobbade vid 
Bingers Kvarn med bland andra kap-
pelshamnskillen Rune Franzén .

Privat bor jag i Väskinde och har 
en dotter som vunnit medalj i KIK:s 
klubbmästerskap.

Vad är det bästa med Gotland?
– Livskvalité – lagom avstånd, nära 
till det mesta och ö-läget

Varför är KPAB en sponsor till KIK?
– Vi sponsrar där vi tycker det ger lo-
kal effekt. Geografiskt bedriver KIK 
sin verksamhet fågelvägen bara en 
kilometer bort och vi har flera an-
ställda med koppling till bygden.

Berra Sandström 

KPAB – ett mindre känt  
företag vid Storugns

Fem snabba
Bästa årstid – senhösten 
Bästa avkoppling – hemma på en 
avstyckad gård och där bygga, 
fixa med traktor och tekniska 
artiklar
Favoritmat – engelsk frukost ägg, 
bacon och röstat bröd
Häftigast färg – svart
Bästa tV/radioprogram – BBC:s 
vetenskapsprogram i SVt Play

KPAB:s VD Ola Turesson



KLUBBStUGAN

Du kan hjälpa klubben ekonomiskt  
genom att spela på Svenska Spel.
Det gäller att samla så många poäng som möjligt. Poäng-
en får vi när du spelar med Spelkortet och har valt Kappels-
hamns IK som favoritklubb. För varje  krona får vald förening 
10 poäng – i oktober 2013 förvandlas poängen till pengar. 50 
miljoner kronor skall fördelas ut då.

Du måste ha spelkort och du måste registrera dig – i spelbu-
tiken, på svenskaspel.se/svea eller genom att ringa Svenska 
Spels kundservice på 0770-111 111.

Det som gynnar KIK mest är när du  klickar på symbolen till 
höger där det står ”spela alltid via denna banner” på vår 
hemsida www.kappelshamnsik.se och. Då får vi ytterligare 
några kronor per hundralapp du spelar för.
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Bortalagets spelare får knappt längre 
plats med en tröjväska i sitt omkläd-
ningsrum. Förr kom tolv lirare med 
var sin plastkasse plus en ledare – 
då var det gott om plats. Idag är det 
ofta fjorton, femton spelare och minst 
två ledare plus att killarna själva har 
med sig stora väskor med ombytes-
grejor med mera.

Samma omklädningsrum räckte 
också väl till för de fem till tio bastu-
badare kom på lördagarna. Idag kan 
det ibland vara fler än femton styck-
en som bastar samtidigt och dessut-
om har medhavda väskor med dryck 
blivit allt omfångsrikare…

Därför har vi funderat på att göra 
en ändamålsenlig utbyggnad av en-
trén och omklädningsrummet. Men 
det kostar ju en slant så vi har fått in-
vänta ett positivt besked från Regio-
nen om ett investeringsbidrag. Det 
fick vi först i år och då gällde det att 
hitta en så bra planlösning som möj-
ligt. Under våren har anläggnings-
kommittén haft ett antal möten där 
olika idéer har stötts och blötts. Nu 
kan KIKaren publicera en skiss på 
hur det är tänkt att bli.

Tanken är att bygga ut entré och 
omklädningsrum ett par meter, så 
ytterväggen hamnar i linje med den 
nya klubbstugan. Genom att också 
flytta ingången från entrén en dryg 
halvmeter får vi totalt runt femton 
kvadratmeter större yta för omkläd-
ningsrummet. Eftersom också hal-
lens yttervägg flyttas fram lika långt 
som omklädningsrummet blir den 
klart större. Entrén flyttas med in-
gång från rampen till vänster, vilket 
gör att även den blir märkbart stör-
re. Dessutom kommer handikappto-
an att justeras med bland annat ny in-
gång direkt från entrén. Det gör den 
mer lättillgänglig. Till själva klubb-
rummet blir det en lite snedställd 
dörr med ingång som likt idag är till 
vänster från entrén. Exteriört blir det 
en viss förändring genom att byggna-
dens två högra fönster får en liten ny 
placering och blir mer långsmala. 

Det som inte framgår av denna text 
och skissen får ni fråga om när ni träf-
far på någon av de inblandade som ex-
empelvis den som gjort ritningen för 
nybygget Rune Franzén eller anlägg-
ningskommitténs sammankallande 
Magnus Sjögren.

Så här har vi tänkt  
bygga ut klubbstugan!



VI FeM
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Fem svarar
Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig? 

Maria Wernberg, Kappelshamn 
Som nyinflyttad till Kappelshamn 
så var det en självklarhet för mig att 
bli medlem i och stödja KIK. Tror 
att KIK stärker gemenskapen i byn 
och så händer det något här. Har till-
bringat alla min barndoms somrar i 
Kappelshamn och mitt hjärta klap-
par helt klart för bygden. Mina min-
nen av KIK:s loppmarknad och lamm-
grillning, är några saker som förgyllt 
mina somrar. 

Micke Tull, Visby
Jag är en ny medlem i föreningen se-
dan 2012 och spelar fotboll. Jag vet att 
föreningen har ett stort hjärta samt 
engagerar sig väldigt mycket för ett 
levande Kappelshamn och vill därför 
vara en del av detta. Fotbollslaget är 
ett härligt gäng att lira boll och um-
gås med.

Anneli Kaarlenkaski, Visby
Min familj kom till Kappelshamn en 
sommardag i juli 2010 och invigde 
den sommarstuga vi fått tag på. Efter 
någon vecka upptäckte vi KIKaren i 
brevlådan och det kändes som ett ex-
tra välkomnande även om den antag-
ligen tillhörde den förra ägaren. För-
stod nog inte från början hur stort 
fokuset egentligen var på just fot-
bollen utan trodde att det var nyhe-
ter om folk och händelser i Kappels-
hamn i största allmänhet. Varje gång 
den dyker upp så läser jag och Hasse 
(sambon) den med stort intresse. Det 
känns viktigt att vara med och stödja 
föreningen för bygdens skull.

Wilma Wimnell, Knivsta
Jag är medlem för att det är kul med 
boulen och pingis. Klubben för mig 
betyder en rolig sommar med nya 
vänner och roliga dagar med fotboll 
och brännboll.

Lennart Carlén, Kappelshamn
Var med redan på 70-talet när barnen 
var små. Klubben håller bygden vid 
Liv och bidrar till en bra samman-
hållning. 

Campingkommittén 
meddelar 
Årets bemanning med ungdomar är klar. 
Vecka 25 inleder Emma Sedman, sedan 
kommer lillsyrran Alice att stå påföljan-
de vecka. Vecka 27 är det Wilma Wim-
nells tur och veckan efter hennes kusin 
Zeb Averyd, Lina Larsson tar vid påföl-
jande vecka och sedan är det Natalie 
Techels tur. Vecka 31 tar Emma Ekström 
över och efter henne kommer syrran 
Lisa. Den sista bemannande veckan 33 
tar Emil Techel hand om.

I övrigt kan vi meddela att beläggning-
en under april och maj varit något lägre 
än de senaste åren – det tror vi beror 
på vädret för under sista majveckan har 
det varit som vanligt igen.

Rättelse: I förra KIKarens reportage 
om kappels hamnsföretagarna  Anders 
och Maria Littorin fick vi med en 
 något felaktig logotype för franchise-
kedjan Oil & Vinegar. Så här ser den 
riktiga ut.



MAtS KRöNIKA
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Plusgraderna kom till norden. Vå-
ren. Saker som dolts av ett vitt, äck-
ligt pulver fick plötsligt färg och 
form. Luktsinnet återvände till de 
stelfrusna nordborna; jord, sten, träd 
och gräs.

Tacksamt vände vi våra ansikten 
mot himlen och utbrast i ett ”äntli-
gen”, som en gemensam suck, en ut-
andning - äntligen var det över.

Jag säger inte att de som älskar 
höst och vinter är dumma i huvudet. 
Nej då. Jag säger bara att de har en 
skruv lös möjligtvis, och kanske har 
det undsluppit mig att någon inte är 
riktigt klok när vederbörande talat 
sig varm för att ”krypa upp i soffan 
och unna sig” eller med inlevelse be-
rättat hur mysigt det är att tända ljus 
redan klockan tre på eftermiddagen.

Det är maj nu. Årets näst bästa må-
nad enligt mig. Den bästa är juni. Det 
är det här jag lever för, och varje år 
är det likadant. Den genuina lyckan 
över att inte behöva ta på sig hand-
skar och mössa. Inte behöva skrapa 
rutorna på bilen. 

Kunna sitta raklång och avslapp-
nad på väg till jobbet klockan tio i sju 
på morgonen, istället för hopkurad 
och darrande av köld eftersom diesel-
bilen jag har inte får igång värmen 
förrän jag är framme.

Barnen som springer nakna i träd-
gården och har vattenkrig. Inga over-
aller, inga korviga strumpbyxor.

Människan är inte gjord för vinter. 
Vi har ingen päls. Vi ser uselt i mör-
ker. Vi behöver äta d-vitamin för att 
inte få bristsjukdomar. Med detta tor-
de det vara vetenskapligt bevisat att 
vi mår bättre så här års. Det kan inga 
stearinljus ändra på.

Bäst av allt är att planlöst drälla 
runt i trädgården och fixa. Det behö-
ver inte vara stora projekt. Klippa 
gräset. Såga ned ett träd. Hugga ved. 
Den sortens pyssel fyller mig alltid 
med ett slags lugn, jag skulle kunna 
göra det på heltid om det inte var så 
fantastiskt dåligt betalt.

Dagar som den jag just haft (det är 
kväll när jag skriver detta och Sve-
rige har ännu 2-1 mot Schweiz i VM-
finalen) får mig att vilja vara pen-
sionär. Varför ska jag behöva gå till 
jobbet i morgon när jag har en rosen-
rabatt som måste rensas?

Jag måste hinna njuta av det här, 
för om en timme eller två är det höst 
igen och så står jag där med snöskyf-
feln och en trädgård som en sibirisk 
tundra.

Det är nåt snett med prioritering-
arna här, det känner jag. Men jag vet 
inte riktigt vad jag ska göra åt saken. 
Tryck på paus någon. Bara ett par år 
eller så.

efter en fimbulavinter som varade minst tolv mansåldrar 
lyckades solen äntligen bryta igenom molntäcket.

Fotbollen då? Nä. Om jag fortsät-
ter göra en bra match av fem får jag 
nog ta mina trasiga ledband och börja 
knyppla istället.

Bot och bättring utlovas. För vi ska 
komma topp fyra i serien har vi ju be-
stämt!

Vi ses på Snäckersvallen!

Mats Pettersson
Lagkapten, Kappelshamns A-lag

Bastun är öppen lördagar kl 16–18 för herrar, 18–20  damer och 
20–22 blandat. Avgiften är 20 kr för  vuxna och 10 kr för 7–15 år. Års-
kort 500 kr för vuxna och 250 kr för 7–15 år. Under oktober–mars 
tidigareläggs tiderna en timma.

Det går bra att bada även andra tider, men då tar vi en minimiav-
gift på 40 kr, om en klubbmedlem bokar. För icke medlemmar är 
avgiften 80 kr.

bADA bAStu!
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Artist Född 4 feb 1948 i 
Detroit

Artistnamnet taget 
från en rockgrupp

Hette från början 
Vincent Damon 
Furnier

Framstående inom 
skränrock

School's out är en 
känd låt

Skådespelare Amerikan, född 
1944 i New Yersey

Har producerat 
filmen Gökboet

Har vunnit två 
oscar

Spelade i Wall 
Street och Basic 
Instinct

Gift med Catherine 
Zeta-Jones

bilmärke
Grundat 1903. 
Uppkallat efter en 
fransman

Första bilen 
designad av Henry 
Ford

Först med synkro-
niserad manuell 
växellåda

Är en del av General 
Motors

två modeller är 
Seville och eldorado

blomma Är en irisväxt. Finns 
i 80 arter

Har sex hylleblad 
som är gula, vita 
eller lila

Blommar bara en 
gång

Vanliga sorter är 
vår och höst

Vanlig i svenska 
trädgårdar

Stad
öppningsmatchen 
i fotbolls-eM 2000 
spelades här

Från denna stad 
kommer laget 
Anderlecht

Här finns eU:s och 
NAto:s högkvarter

Har en sorts kål 
uppkallad efter sej

Här finns statyn 
Manneken Pis

Land Landet var med 
grundade NAto

Har tre officiella 
språk

Har fem miljoner 
invånanare

Blev självständigt 
först 1905

Beslutande organet 
kallas Stortinget

Rilles frågesport
Rätt rad 1X2: 1X1; 22X
Hur mycket hjälp behöver du Alice Cooper, Michael Douglas, Cadillac, Krokus, Bryssel, Norge
Röda tråden De är alla avbildade som statyer.

Den 3 mars avgjordes Vasalop-
pet. Från vilket land kom vin-
narna? 

1. Norge 
X. Italien 
2. Ryssland

Den 13 mars utsågs ny påve. 
Från vilket land kommer han? 

1. Italien 
X. Argentina 
2. Mexico

Den 8 april avled Margret That-
cher. Vilket var hennes smek-
namn? 

1. Järnladyn 
X. Stålladyn
2. Guldladyn

Den 15 april exploderar två 
bomber under Boston Mara-
thon. I vilken delstat ligger 
Boston?

1. Mississippi 
X. Maryland 
2. Massachusetts

Den 9 maj avgår Manchester 
Uniteds tränare Sir Alex Fergu-
son. Hur många titlar vann han 
med klubben?

1. 34 
X. 36 
2. 38

Bruce Springsteen gav konser-
ter i Sverige i maj. Hur många? 

1. 2 
X. 3
2. 4

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Uppfinnaren John ericsson Skådespelerskan Margaretha Krook trubaduren Carl Michael Bellman Boxaren Ingemar ”Ingo” Johansson



RoLLeS KRöNIKA
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Hej alla KIK-are och andra  läsare, 
av denna fantastiska klubbtidning! 
Jag heter Rolle Ringwall, en till 
åren kommen man, med rötter från 
Storugns, Före detta fotbollsspelare 
i Lärbro, Othem, Pärlan och idag en-
dast med ett måttligt engagemang i 
KIK, men en trogen medlem! På trä-
nar- och ledarsidan stannar mina me-
riter på ungdomsnivå i Gute. Men 
har även varit tränare för ett damlag 
i innebandy.

På domarsidan är utmärkelserna 
också glömda, fast jag visslat i båda 
nämnda sporter!

Mitt sportintresse är stort, men 
inte fanatiskt på något vis. Jag har 
tänkt uttrycka synpunkter främst 
kring våra vanligaste lagidrotter. Det 
kommer bli en hel del om regler, spe-
lares och ledares roll och mentalitet. 
Men även domare och sportjourna-
lister ska refereras utifrån olika per-
spektiv!

Förhoppningsvis kommer jag att 
spåra ur ibland och hamna längre 
och utanför dessa ämnen.

Kanske vidareutvecklar jag även 
min presentation, och spär på med 
saker helt spontant.

Fotboll är en av dom största lagspor-
terna i Norden och övriga Europa. 
Hur, när, var och varför den kom till 
tänker jag inte gå in på här. Men fak-
tum är att det är den lagsport som – 
i grunden iallafall – ligger mig var-
mast om hjärtat! Säkert är det också 
därför jag börjar min krönika med att 
både vara positivt inställd, men också 
väldigt kritisk till saker ur olika per-
spektiv.

Går man in på Wikipedia och läser 
första stycket skrivs följande: ”Fot-
boll är en lagsport där lagen strävar 
efter att få in bollen i motståndar-
nas målbur.”Ja visst, självklart är det 
så! Men hade jag fått skriva om tex-
ten idag, skulle det ha stått: ”Fotboll 
är en lagsport där lagen strävar efter 
att inte släppa in bollen i det egna må-
let! Sedan vidareutveckla med bland 

annat. Trots det, görs det något mål 
ibland, och därför skapades regeln 
offside som ytterligare försvårar för 
fåtaliga anfallsspelare! Sedan skul-
le man kunna driva det mycket läng-
re och dra fram dussintals argument 
om varför det görs så lite mål i dagens 
elitfotboll.

Personligen tycker jag det är hög 
tid, att börja jobba för ett bättre, mo-
digare och mera varierat anfallsspel, 
generellt på klubbnivå och i synner-
het på elitklubbnivå! FC Barcelona 
spelar ju i mångas ögon en tjusig och 
sevärd fotboll, Men bristerna blottla-
des nu senast i CL-semifinalen mot 
Bayern München som genomskå-
dade och läste av sina berömda mot-
ståndares enahanda spelstil och dess 
kanske enda men ack så stora brist – 
nämligen distansskytte! Säger bara 
det, en anfallare måste kunna skjuta 
också från längre håll när inget an-
nat fungerar. Ok, är då lösningen just 
B München på detta problem och de-
ras sätt att spela fotboll? Absolut, om 
det fortsätter så här. Detta halva tys-
ka landslag spelar en typ av totalfot-
boll, som en gång holländare var kän-
da för.

Men det är upp och ner och myck-
et annat som spelar in på resultat i 
enskilda matcher. Detta halva tyska 
landslag – plus den andra halvan – 
ledde ju för en tid sedan med 4–0 mot 
Sverige i VM-kvalet, för att sedan se 
sina motståndare efter en blek för-
sta halvlek gå ut och kvittera. En helt 
osannolik vändning, som gissnings-
vis 20–50 procent av antalet TV- och 
på plats-åskådare från första halvlek, 
fick bevittna? Vad som hände med 
dom övriga finns väl ingen pålitlig 
dokumentation av – förutom att dom 
gav upp för tidigt och tappade tron på 
vårt svenska fotbollslandslag. Min 
egen tro tappade jag i nästa match 
mot Irland! Men den kommer så klart 
tillbaka, i denna uppochner värld!

Just Holland, som jag nämnde i 
samband med totalfotoll har jag idag 
ett mycket tvivelaktigt förhållande 
till på landslagsnivå. Här finns så 

klart spelare som i sina respektive 
klubbar, gör alldeles utmärkt ifrån 
sig. Men landslaget som helhet har 
en väl förankrad plats bland dåliga 
förlorare som är bättre på bortförkla-
ringar än fotboll. Den i särklass säm-
sta var den som förbundskapten Bert 
van Marwijks drog till med efter för-
lusten mot Sverige i EM-kvalet 2011. 
Nio av tio sådana här matcher vinner 
vi för att sedan dra samma visa efter 
premiärförlusten i EM mot Danmark. 
Löjligt, skrattretande eller patetiskt, 
döm själva! 

Till sist måste jag bara skriva nån 
rad om uppslutningen kring AIK-
målvkten Ivan Turina som så tra-
giskt dog nyligen. Heder åt hela Fot-
bollssverige som så uppriktigt visar 
all denna respekt till en gemensam 
fotbollspelare och helt lämnar mot-
ståndartänkandet. Min eget favorit-
lag MFF högaktar jag extra mycket i 
detta sammanhang för sina insatser i 
matchen mot Norrköping. Att insat-
serna fotbollsmässig varken var bra 
eller intressant denna dag spelar noll 
roll!

Hej och på återläsande
Rolle Ringwall 

tankar om den stora lagsporten
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Vill du ha dittnamn@kappelshamn.se  
som din mailadress? 
Visa att du bor i Kappelshamn varje gång du skickar ett mail. 
Du kan läsa dina mail som webbmail, i ditt mailprogram på 
datorn, smartphonen eller surfplattan. Mer info hittar du på 
www.kappelshamn.se/webbinfo/

Arbetsdagen i april
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I år har GEAB efter ett par års för-
ändrad sponsringspolicy åter teck-
nat ett avtal med klubben. Istället för 
en summa innehållande matchvärd-
skap med mera har vi fått en grund-
lig energianalys som Mätlagret ge-
nomförde under april och förutom 
reklamskylt får GEAB-personal ett 
rabatterat pris om de väljer att cam-
pa på vår anläggning. 

Snäckersvallens elförbrukning 
har stigit oroväckande mycket un-
der de senaste åren. Och analysen 
gav oss några tips på åtgärder för att 
få ner elförbrukningen. Ett exem-
pel är genomgång av samtliga dör-

GeAB har hjälpt oss hitta eltjuvar

Bastulyrik – några bastudikter nedtecknade  
av besökarna under vårmånaderna.
9 mars
Våren anas i iskall vind
Det blåser om öron och biter i kind
Men vad gör väl det – snart sippor vi ser
Och starar och ärlor det kommer alltfler
Fast än får vi gå med strumpor och skor
För våren på Gotland är kallare än man tror

16 mars
Vilka härliga ”bastuvärdsvaner”
Bordet fullt med fina tulpaner
Vi tackar så mycket för detta initiativ
Kan det månne vara Thomas och Siv?

23 mars
Denna vår
Är riktigt svår
Vill verkligen inte komma i år!

13 april
Vi gör som Ronja skriker
Det spritter i hjärta, mage och tår

20 april
Nu är det allvar vi badar på riktigt
Ingen pardon vi tar det försiktigt
Som vi har väntat en seg och kall vår
Då vi bara vågat doppat våra tår
Så se upp där i viken nu är vi på gång
5 härliga kvinnor med buller och bång

rar och fönster i avsikt att byta ut då-
liga äldre lister. Ett annat tips är att 
hålla dörrar mellan kontor, omkläd-
ning och duschar öppna för att varm-
luften från luftvärmepumparna ska 
flöda runt i lokalen. Frånluftsfläkten 
i bastu duschen som går dygnet runt 
och drar ut värme från lokalen – det 
bör åtgärdas med fukttermostat.

Elstolparna för campinggästerna – 
de så kallade ryggsäckarna – bör ses 
över och kanske bytas ut. Sedan har 
vi några gamla elradiatorer där inte 
termostaten funkar. Dom ska bytas 
ut eller tas bort. Parkeringens lykt-
stolpe kan också vara en stor elför-

brukare – den bör inte bara styras 
av ett skymningsrelä utan också av 
en tidinställning. Elförbrukningen 
hos våra campinggäster ska vi också 
försöka mäta och eventuellt justera 
eluppkopplingspriset.

Alltså en hel del tips som vi tagit 
till oss, en del är redan åtgärdat – en 
del återstår, som ett arbete med Kyl-
fab för att få ett modernare och effek-
tivare luftventillationssystem.

Kurre Olofsson på Mätlagret upp-
skattar besparingspotentialen till 
8.000–10.000 kilowattimmar per år.

Berra Sandström
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Mer om din favoritklubb hittar du på www.kappelshamnsik.se

JuNI
torsdag 6, kl 19: Div 5 mot Vänge IK

Fredag 7, kl 20: Storbildsteve VM-kval 
 österrike–Sverige

tisdag 11, kl 20: Storbildsteve VM-kval 
Sverige-Färöarna

Lördag 15, kl 10: Varpatävling

torsdag 20, kl 19: Div 5 mot När/Hemse

Fredag 21, kl 13: Samling för midsommar-
firande

Söndag 23, kl 18: div 6 mot Stenkyrka IF 
(preliminärt – kan gå på Skogsgläntan i 
Hangvar)

JuLI
torsdag 4, kl 19: Div 5 mot Levide

Lördag 13, kl 10: Klubbmästerskap i varpa

Lördag 27, kl 10: Klubbmästerskap i boule

AuGuStI
Lördag 3, från kl 10: 40-årsjubileum

torsdag 8, kl 19: div 5 mot Visby AIK B

torsdag 22, kl 18.30: div 5 mot Dalhems IFB

Plus en eller två ännu inte spikade 
matcher i för B-laget i div 6-slutspelet 

Andra aktiviteter
Spontana aktiviteter, se affischer vid 
Snäckersvallen och utanför Maven Diner.

Fika på campingen
Campingkiosken är öppen 10 juni till  
18 augusti kl 9–11 och 17–20. 

bada bastu! Varje lördag året om är bastun öppen kl 16–18 för herrar, 18–20  damer och 
20–22 blandat. Avgiften är 20 kr för  vuxna och 10 kr för 7–15 år. 

Fotboll för alla – söndagar kl 19–20

AKtIVItetSKALeNDeR
Detta händer under sommarmånaderna på vår anläggning Snäckersvallen


